
Referat af møde i Lolland-Falsters 

mellemkirkelige stiftsudvalg  
torsdag den 10. september 10.30-12.00 i Pilgrimshuset Maribo. 

Afbud fra Kasper og Rebekka 

1) godkendelse af dagsorden 

2) valg af referent: MMT 

3) Siden sidst – Der er givet Akut hjælp til den ortodokse evangeliske kirke, i Beirut i forbindelse med 

eksplosionen på havneområdet. Flere præster sender hjælp til Beirut i forbindelse med høstgudstjenesten. 

(tak til kasper for at formidle kanalen til direkte hjælp) – Farsi sommerlejr afholdes i Købehavn, hvorfor 

udvalget mener at midlerne skal komme fra Københavns stiftsudvalg. Hvis der senere afholdes noget i LF-

stift kan støtte genovervejes ved fornyet ansøgning. 

Crossyoga: udsat pga. afbud fra Rebekka 

Migrantpræsten: Der er taget kontakt til arresthuset/udrejsecenter i Nykøbing, men lige nu er alle sendt til 

Ellebæk. Mulighed for fornyet kontakt ved behov. Provst Michael Fagerlund skal udpege arresthuspræst. 

Danmission: Der har været årsmøde, hvor Danmissions profil, strategi og opgaver blev diskuteret. 

MMT deltager i økumenisk forum under Danske Kirkes Råd d. 24. oktober i Roskilde. Rebekka opfordres til 

også at deltage. 

Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne sidste søndag i kirkeåret. udsættes, da 

biskoppen er i Grønland til bispevielse. På næste møde tages der stilling fremtidig form, tid og sted. 

5) Brev til Stiftsråd om overførsel af midler til budget 21: Tom har sendt brev til 

stiftsrådet om overførsel af midler til budget 21 med henblik på udvalgets deltagelse i mellemkirkeligt råds 

årsmøde. Vi afventer svar efter næste stiftsrådsmøde d. 16/ 9. 

Mulige deltagere 5.-6. februar i Mellemkirkeligt råds årsmøde 2021 (program er endnu ikke offentlig gjort): 

Tom, Anne- Marie, Anne, Mette Marie, Thomas, Gunnar. 

6) Tom Friis foreslår et Hans Egede arrangement: Hans Egede har fået uventet aktualitet, måske 

kunne vi lave noget om ham og Grønland? – Tom har kontakt til Mads Fægteborg, der har stort kendskab til 

Grønland. Udvalget tilslutter sig idéen. Location: Sognets hus. Tom kontakter Fægteborg for foredrag i 

begyndelsen af 2021. 

8) Pilgrimshuset: Der ordineres vikar til stillingen som pilgrimspræst. 

9) Erfarings evaluering Tom har skrevet en fortegnelse over udvalgets aktiviteter. Se bilag. 

10) Økonomi: uændret siden sidst. 

11) Eventuelt: Anne orienterede om planer for Dalum kloster. 

12) Næste møde:  

1. december kl. 10.30 hos Tom i Nr. Ørslev Præstegård. 



 


